
 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 تاريخالشعبة :                  عام الفرقة  :الثالثه

 المشـرف :           ماجده الصرفي االعداديه بنات بايتاي  سة  :المدر

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  م الجلوسـرق م

   ايمان صبري محمد اسماعيل   1

   ياسمين منصور سيد احمد  2

   ايمان احمد سالم  3

   اسراء محمد النكالوي  4

   بسام رمضان ابو اليزيد  5

   شاهيناز محمود محمد الطويل  6

    سعيد محمد جابر مصطفي  7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية  إال: ال يتم التحويل ملحوظة 

 قسم التربية العملية بالكلية شهريا  إلىيتم تسليم غياب المجموعة 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية      

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : تاريخ                 الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :              المدرسة  :عبد المنعم رياض االعداديه بدمهور

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   حسين ابراهيم يوسف محمد   1

   حمدي احمد السيد الحوفي  2

   علي حماده محمود النجار  3

   عمرو موسي ابو خطوه  4

   محمد الحسن قضب جالل  5

   محمد السيد عبد السالم غالب  6

    محمد فوزي حامد قناوي  7

   محمد نادر المحمدي  الشرقاوي    8

   اسامه سعيد محمد زلط  9

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 ملحوظة : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016سماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  أ

 الشعبة : تاريخ           الفرقة  :الثالثه عام

 ـرف : المش                 المدرسة  : التعاون الجديده بدمنهور

رقـم  م

 الجلوس

تاريخ  االســــــــــــــــــــم 

 التحويل 

 مالحظــــات 

   اميره محمود عبد الحفيظ     1

   ايمان جابر علي موسي  2

   ساره علي برغش  3

   ساره احمد عبد الحميد الجندي  4

   ايمان احمد عراقي  5

   ساره سمير عبد الفتاح  6

    ياسمين محمد شعبان درويش  7

   اميره صبحي عبد الوارث    8

   امل احمد عوض الحوفي  9

10     

11     

12     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : تاريخ                      الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :                    المدرسة  :شبرا االعداديه بنات بدمنهور

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   اسماء حمدي عبد المجيد   1

   اسماء خميس محمد ابو شلبايه  2

   حسناء محمد محمد النقيب  3

   زينب عبد الهادي هالل  4

   سمر احمد رشاد  5

   فريده ناجي فرجاني ضيف هللا  6

    رانيا عادل محمد عامر  7

8     

9     

10     

11     
 

 : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

   

  



 جامعة دمنهور  

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : تاريخ                      عامالفرقة  :الثالثه 

 المشـرف :                    المدرسة  :شبرا االعداديه بنات بدمنهور

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   اسماء حمدي عبد المجيد   1

   اسماء خميس محمد ابو شلبايه  2

   حسناء محمد محمد النقيب  3

   زينب عبد الهادي هالل  4

   سمر احمد رشاد  5

   فريده ناجي فرجاني ضيف هللا  6

    رانيا عادل محمد عامر  7

8     

9     

10     

11     
 

 : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة 

 المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا يتم تسليم غياب 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : تاريخ                 الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :           الجمهوريه االعداديه بنات بدمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   اسراء نبيل قضب محمد ابراهيم   1

   اسماء السيد محمد جمعه  2

   امل الشحات احمد ناصر  3

   اميره عاطف حامد   4

   ايه حسن فاروق الطحان  5

   عبد العاطيراند محمود سلطان   6

    ايه جميل احمد الحبشي  7

8     

9     

10     

11     

12     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

 


